
időszakban, amikor a legfontosabb megőrzése végett figyelmen kívül kellene hagyni
a megoszlásra ürügyet szolgáltató elsörendü okokat is. Gazdagnak állítjuk magunkat,
holott szegények vagyunk, mivel kultúránk ügyei arra a felismerésre vezetnek, hogy
tudatunk valójában nem keresztény alapozottságú. Hagyjuk el ezért a gazdagságunk
kal kérkedő hiú gondolatainkat és jól fontoljuk meg, hogy az Egyetemes Egyház leg
nagyobb kincsei csak Krisztuson keresztül lehetnek a mieink, ténylegesen nem képe
zik tulajdonunkat.

A kereszténység legfontosabb feladata most - anélkül, hogy lemondanának bármi
ről is, ami egyházuk sajátja -, hogy kitűzzék a kereszténység lobogóját. Legyen ez fel
hívás a keresztény világ felé. hogy ismerje meg önmagát, építse fel a keresztény kul
túrát, gyüljön e köré a krisztusi nyáj. Ez a zászló ne legyen többszínű: csak azok a
szellemi jegyek legyenek rajta. amelyek nélkül már senki sem nevezheti magát ke
reszténynek. Ezek minimális követelmények. s ha összevetjük őket az egyes felekeze
tek terjedelmes tanaival, egész csekélynek fognak látszani. A keresztény hitnek csak
ilyenfajta, igen tömör kivonata teszi lehetövé jelenleg. hogy figyelmünket a lényegre
összpontosítsuk és ne vitassunk más fontos, de mégiscsak másod-o harmadrendű kér
déseket, amelyeket a kereszténység ma aligha képes egyhangúlag megoldani, ellen
ben megtorpanni előttük azon az úton, melyen Krisztust egy lélekkel valljuk meg
Isten Fiának - ésszerűtlen, sőt bünös cselekedet volna.

12. Ha létrejönne a kölcsönös bizalom és az öszinte egyetértés ( ... ), akkor kétség
kívül megnyílnának az utak a különböző felekezetek további egyesülése felé, emellett
egyes felekezetek természetes és központi összekötő kapcsok lehetnének más, egy
mással különböző jegyek alapján rokon felekezetek között. Akkor az egyes felekeze
tek közötti közelség és távolság fokát belső motívumok határoznák meg, nem valami
féle ködös jogi tényezők. Az élő kapcsolat pedig lehetövé tenné, hogy sok mindent
lényegi szempontból vitassunk meg.

Kovács Péter fordítása

FÁBIÁN GYÖRGY

Szeptemberi próbálkozás
papírhulladék a fű-hiányos,

kiégett grundon.

markomban képzeletbeli fejes
vonalzó. mellyel az emlék
iskolafalát püfölöm;
nagy-hirtelen felgyűrődnek

az atlaszi hátak.

rájövök: ez egy olyan terület.
ahol példanélküliek a
különleges pléh-levelek,
melyek föladója az ősz!
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